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Intervenção do Estado na Economia

Pergunta: "Quando a intervenção do governo é necessária
na economia?"

Primeiro, "mercado". Governo é segunda abordagem.
Por quê? Resultado obtido com mercados privados é
eficiente sob uma série de condições (1o Teorema).

Duas questões centrais:
1 Como o governo pode aumentar eficiência dos mercados

quando são ineficientes?
2 O que o governo pode fazer quando a alocação do mercado

é considerada indesejável do ponto de vista distributivo?



Alocação Eficiente dos Mercados



Primeiro papel do governo: Melhorar Eficiência



Primeiro papel do governo: Melhorar Distribuição



Primeiro Teorema do Bem-Estar

Mercados, em equilíbrio, geram resultado Pareto-eficiente
sob várias condições (preferência, tecnologia etc), dentre as
quais:

1 Não há externalidades
2 Informação é simétrica
3 Não há poder de mercado (concorrência perfeita).

1o Teorema indica justificativa e escopo da ação
governamental.



Falhas de Mercado

1 Resultado do Primeiro Teorema do Bem-Estar (equilíbrio =
Pareto-eficiente) depende de suposições que podem não se
verificar.

2 Quando um problema provoca violação de uma dessas
suposições, temos uma "falha de mercado".

3 Na presença de falhas resultado do equilíbrio de mercado
não será Pareto-eficiente.



Falhas

1 Externalidades: Alguns mercados podem ser incompletos
porque não há preços definidos. Justificativa para
financiamento de bens públicos.

2 Poder de mercado: Habilidade de definir preços acima de
custo marginal.

3 Informação assimétrica: Uma parte da transação tem
mais informação do que a outra.



Motivação

1 Presença de "falhas de mercado" abre então espaço para
papel do governo na economia.

2 É possível desenhar uma intervenção que possa aumentar o
bem-estar e restaurar (ainda que parcialmente) o resultado
do Primeiro Teorema?

3 Como?



Ação limitada

Há razões para uma ação limitada do governo.
1 Informação: governo pode não ter informação para

reconstruir preferências e tecnologia (estrutura de custo)
para definir política ótima.

2 Políticas governamentais (taxação) distorcem incentivos.

Natural que exista tradeoffs na ação governamental (custos
e benefícios).
Análise será normativa: que tipo de intervenção o governo
pode fazer para melhorar eficiência se política ótima pode
ser escolhida?
Economia política da ação governamental e restrições
políticas ficam para análise positiva.
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Externalidades

Definição
Externalidade ocorre quando ações de um agente tornam a
situação de outros agentes pior ou melhor, sem, contudo, que o
agente arque com os custos ou seja compensado pelos benefícios
que gera. Efeito direto das ações de um agente sobre outrem
(não-pecuniário = fora do mecanismo de preço).



Externalidades

Exemplos
Plantas de energia nuclear, siderurgia, refinaria que causam
poluição térmica das águas.
Mudança climática causada por emissão de dióxido de
carbono (greenhouse effect).
Educação
. . .



Externalidades

U(.) ou Q(.) de um agente depende diretamente das ações
de outro agente.
Distinção pecuniária/não-pecuniária importa: Demanda de
segmento que aumenta preço e afeta excedente/consumo de
outro segmento da demanda não é exemplo de
externalidade.
Somente externalidades pecuniárias justificam intervenção.
Notar que solução Coasiana é conversão de externalidades
em pecuniárias.



Externalidades - Teoria



Caso 1 - Externalidades Negativas na Produção

Externalidade Negativa de Produção
Ocorre quando a atividade produtiva da firma reduz o
bem-estar de terceiros que não são compensados pela firma.

Custo Marginal Privado - CMGP

Custo direito de produção de uma unidade adicional do bem.

Dano Marginal - DMG

Custo adicional do processo de produção que recai sobre
terceiros e pelos quais a firma não paga.

Custo Marginal Social - CMGS

Soma do custo marginal privado e do dano marginal.

CMGS = CMGP + DMG



Externalidade Negativa de Produção

Exemplo
Planta de produção de aço que gera poluição de rios
(térmica, química ou biológica) e não sofre nenhum tipo de
regulação.



Modelo ilustrativo

Firmas
Produzem x carros usando C(x) unidades de um bem y.
Processo gera poluição: P (x) = x

Consumidores
Têm riqueza R e utilidade quasi-linear

u(x) + y − d · P (x)

d é dano marginal da poluição.
Bem-estar é medido por

W = u(x) + z − c(x)− d · x

p é preço de mercado do carro.



Equilíbrio

Firmas maximizam lucros:

max px− c(x)

Consumidores maximizam utilidades tomando poluição
como dada:

maxu(x) + Z − px

.
Demanda (xD) ótima satisfaz

u
′
(xD) = p

.
Oferta (xO) ótima satisfaz

c
′
(xO) = p

.



Equilíbrio

Em equilíbrio, CMGP = BMGP , i.e.,

u
′
(xD) = c

′
(xO)

.
Resultado não é Pareto-eficiente.



Externalidades Negativa de Produção



Perda de Peso Morto (Deadweight Loss)

Argumento de pertubação: o que acontece com bem-estar
se reduzir produção de x por ∆x?

dW = u
′
(x)∆x− c

′
(x)∆x− d ·∆x

= −d ·∆x > 0sex < 0

Primeiro Teorema inválido aqui.
Resultado similar para outros tipos de externalidade.



Caso 2 - Externalidades Negativas de Consumo

Externalidade Negativa de Consumo
Ocorre quando o consumo de um indivíduo i reduz o bem-estar
de outros indivíduos (j, l, . . . 6= i), que não são compensados por
aquele.

Benefício Marginal Privado - BMGP

Benefício direto pelo consumo de uma unidade adicional do bem
para o consumidor.

Dano Marginal - DMG

Custo adicional de consumo que recai sobre terceiros.
Consumidor não paga.

Benefício Marginal Social - BMGS

BMGS = BMGP −DMG



Externalidade Negativa de Consumo

Exemplo
Uso de veículo. Emissão de dióxido de carbono contribui
para aquecimento global).



Externalidades Negativa de Consumo



Externalidade Negativa de Consumo

Quem gera mais externalidade: carros de passeio ou carros
maiores (tipo SUV)? Por que?
Dica: pense nos tipos de externalidades que dirigir gera e
compare.



Caso 3 - Externalidades Positivas

Externalidade Positiva de Produção
Ocorre quando a produção da empresa beneficia outros mas
esses não compensam a empresa pelo benefício.

Externalidade Positiva de Consumo
Ocorre quando o consumo de um indivíduo aumenta o bem-estar
de outros mas esses não compensam o indivíduo pelo benefício.



Externalidades Positivas - Exemplos

Produção
Produtores de mel.

Consumo
Educação Fundamental.



Externalidades Positiva de Produção



Externalidades Positiva de Consumo



Correção de Externalidades

Solução privada - Barganha Coasiana
Taxação corretiva Pigouviana
Regulação
Permissões (solução híbrida - "cap-and-trade")


